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“Vi as vendas da minha empresa

aumentarem muito e meus clientes se 

tornarem fregueses quando comecei 

a trabalhar com a Delicata”.

VER MAIS
Personalize a 
estampa da sua 
necessaire
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COMPRAR
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CONHECER

Muito mais
ESTILO
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QUEERO JÁ!

MELHORE SUAS
VENDAS EM  DATAS
COMEMORATIVAS 
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CONHECER

COMPRAR

adicione mais
no
seuCOR

VERÃO
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O sneaker traz na origem uma coleção de 

tênis que vai conquistar todos os públicos, 

pois seu design foi pensado para ser usado 

em todas as ocasiões.

Eles vieram
para ficar
Ganhando popularidade na 
década de 1980, influenciada 
pelo basquete e hip hop, a 
cultura do tênis surgiu.
Conheça os lindos modelos para você aumentar sua receita e lucrar muito 

mais! São tendência e personalizamos de acordo com a sua escolha. 

Conforto, leveza e estilo para seus clientes se apaixonarem!



Tênis feminino para
qualquer ocasião.
De modelos casuais a tênis mais esportivos, as opções são infinitas e vão bem 

em muitas ocasiões. Os tênis femininos ainda são populares no frio ou no calor, 

por isso fazem sucesso em todas as estações. Versatilidade é a palavra-chave 

aqui, pois podem ser usados   no trabalho, naquele happy hour e, no caso de 

modelos em cores marcantes, até com looks mais sofisticados e elegantes.

Leveza

Desenvolvidos para levar leveza aos pés das mulheres 

mais exigentes, os modelos Delicata adaptam-se 

facilmente aos mais variados terrenos.

Design

Pensando nas maiores tendências do mercado da moda, 

produzimos os modelos que privilegiam os melhores looks 

para quem deseja estar sempre brilhando.

Conforto

Quando pensamos em sapatos, conforto é a 

palavra-chave. Com palmilhas confortáveis   e material 

superleve, os Seneakers adicionam muita suavidade ao 

pisar.
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Os mais lindos
modelos
Fabricamos os mais lindos modelos para você 

lucrar muito mais em suas vendas. Fornecemos 

materiais para divulgação, saiba mais.

CONHECER COLEÇÃO COMPLETA

Aproveite a oportunidade
Produtos com qualidade e beleza incomparáveis. 

Você pode melhorar suas vendas e lucrar mais.

CONHECER COLEÇÃO COMPLETA

Você pode 
fazer muito
mais!
Comece 
agora.

COMPRAR
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Não perca a
oportunidade

Realize agora
seu pedido!

Torne-se 
referência

no mercado!

CLIQUE AQUI
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